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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากรส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น
(ส่วนกลาง) เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่ วนกลาง)
จานวน 329 คน เก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ หรื อตามสะดวก (Accidental or
Convenience Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient)
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) 2) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานการตรวจ
เงิ นแผ่นดิ น (ส่ วนกลาง) และ 3) ศึกษาแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ภายในสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
จากการจัดเก็บข้อมูล พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุต่ากว่า 31 ปี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 15,000 – 25,000 บาท ตาแหน่งจะอยูใ่ น
ระดับปฏิบตั ิการ อายุงาน 1-5 ปี
โดยผลการวิเคราะห์ ระดับความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สานักงานการตรวจเงิ นแผ่น ดิ น (ส่ ว นกลาง) ได้แก่ ปั จ จัยด้านลักษณะงาน และปั จจัยด้า นความสัมพัน ธ์กับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ในด้านดังกล่าวอยูใ่ นระดับมาก
ในส่ วนผลการวิ เคราะห์ ระดับความผู กพันต่ อองค์กรของบุ คลากรส านักงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น
(ส่วนกลาง) พบว่า ความผูกพันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยที่ดา้ นการกล่าวถึงองค์กรในทางบวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ขณะที่ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงาน
การตรวจเงิ น แผ่น ดิ น (ส่ ว นกลาง) พบว่า ด้า นลัก ษณะงาน อัน ประกอบด้ว ย 1) ความท้าทายของงาน 2)
ความสาคัญของงานต่อองค์กร และ 3) โอกาสเติบโตในสายงาน และด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรซึ่งประกอบด้วย ด้านการกล่าวถึงองค์กรในทางบวก ด้าน
การดารงอยู่ และด้านความทุ่มเทเพื่อองค์กร ในทิศทางเดียวกัน

จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น (ส่ วนกลาง) ควรตระหนักถึงการสื่ อสารให้
บุคลากรภายในองค์กรทราบถึงความสาคัญของงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ และโอกาสความเจริ ญก้าวหน้า
ในสายงานของตน รวมถึงสนับสนุนและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ท้ งั ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน เพื่อ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร
คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, ลักษณะงาน, ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน, สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

ABSTRACT
The research in the topic of factors affecting organizational commitment of the State Audit Office of the
Kingdom of Thailand (Headquarter) was the survey research by utilizing questionnaire as a tool to gather information.
The sample used in this study was comprised of 329 personnel of the State Audit office of the Kingdom of Thailand
(Headquarter). The method to select the sample was accidental or convenience sampling. The statistics used in this
study were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson Product – Moment Correlation Coefficient.
The objectives of this research were 1) to study the factors that are correlated with the organizational
commitment of personnel of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand (Headquarter) 2) to study the
organizational commitment level of personnel of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand (Headquarter)
and 3) to study the ways to improve and develop the human resource management in the State Audit Office of the
Kingdom of Thailand (Headquarter).
From the gathering information showed that most of the respondents were females, age less than 31 years,
earned bachelor degree, single, average monthly income was 15,000 – 25,000 Baht, position status was practitioner
level, working period of 1-5 years.
The analysis of the opinion level regarding the factors that are correlated with the organizational
commitment of personnel of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand (Headquarter), consist of job
characteristic and relationship among supervisors and peers showed that personnel had opinion about above factors at
high level.
The analysis of organizational commitment level of the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
(Headquarter) showed that in overall the organizational commitment was at high level and the average value of speak
positively about the organization was highest.
The result of relationship of factors affecting organizational commitment of personnel of the State Audit Office
of the Kingdom of Thailand (Headquarter) showed that job characteristic, which consist of 1) job challenges 2) the
importance of work to the organization 3) opportunity for career path, and relationship among supervisors and peers
were all related in the same direction to organizational commitment, which consist of speak positively, being and hard
working for organization in the same way.

The research result suggested that the State Audit Office of the Kingdom of Thailand (Headquarter)
should have realized the communication about the importance of work to the organization and opportunity for career
path to the personnel. Moreover, the State Audit Office of the Kingdom of Thailand (Headquarter) should support
and enhance the relationship among supervisors and peers in order to create organizational commitment.
Keywords: organizational commitment, job characteristic, relationship among supervisors and peers, the State Audit
Office of the Kingdom of Thailand (Headquarter)

บทนา
จากยุคสมัยที่ เปลี่ยนไป ย่อมส่ งผลกระทบต่อปั จจัยทั้งภายในและภายนอกขององค์กร โดยที่ ทรัพยากร
มนุษย์ เป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กร สามารถดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ง ปั จจัยดังกล่าวจะต้องมีความหลากหลายมากขึ้น ตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
ในยุคแรก การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ มี ล ักษณะเป็ นการบริ หารแบบเน้นกระบวนการ (personnel
administration) โดยฝ่ ายบุคคลจะทางานในลักษณะที่เป็ นกิจกรรมประจาวันตามกระบวนการ ขั้นตอน และกฎระเบียบ
ในยุคถัดมา จะเป็ นยุค Personnel Management และ Human Resource Management ซึ่ งมองว่าคน เป็ นทรัพยากรที่ตอ้ ง
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็ นต้นทุนขององค์กร (human cost)
ในขณะที่ ปั จจุบนั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จะเน้นเพิ่มคุณค่าของผลผลิตให้กบั องค์กร และมองคนใน
ฐานะทุนขององค์กร (human capital) ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร จะเห็นได้วา่ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ไม่ได้จากัดเพียงการสรรหาและคัดสรรบุคลากร (recruitment) ที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาปฏิบตั ิงานเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงการบริ หารจัดการศักยภาพของบุคลากร และทาให้บุคลากรเกิดความผูกพัน และจงรักภักดีต่อองค์กรด้วย
จากผลการศึกษา ความผูกพันต่อองค์กรกับการลาออกของบุคลากรโดย Kammeyer-Mueller (2005 อ้างถึงใน
รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2561, หน้า 264) ซึ่งเป็ นการศึกษาวิจยั ระยะยาว จากพนักงาน 5 แหล่ง ในช่วงระยะเวลา 2 ปี พบว่า
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร เป็ นตัวทานายที่มีนยั สาคัญในการลาออกของบุคลากรในช่วงเวลาที่ผา่ นไป
การที ่ บุค ลากรที ่มีค วามเชี่ย วชาญ ช านาญการขององค์ก รลาออก ย่อ มท าให้อ งค์ก รต้อ งสู ญ เสี ย
ทรัพ ยากรที่มีคุณ ค่าไป รวมถึง ต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่า ยและเวลาในการสรรหาและคัดสรรบุคลากรใหม่มาทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ซึ่ง กว่าจะเสริ มสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้ทดั เทียมกับผูท้ ี่ลาออกย่อมต้องใช้เวลา
ทั้งนี้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เป็ นองค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 มีอานาจและหน้าที่ในการดาเนิ นการให้หน่วยรับตรวจมีความรู ้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตอ้ ง
ปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ มติคณะรั ฐมนตรี และแบบแผนการปฏิ บตั ิราชการ ซึ่ งการปฏิ บัติ
หน้าที่ ดังกล่ าวต้องใช้ทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นหลัก หากองค์กรสู ญเสี ยบุ คลากรที่ มี ความรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการทางานไป ก็จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน และสู ญเสี ยค่าใช้จ่าย รวมถึงเวลาในการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากรที่มาทดแทน
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) โดยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ สานักงาน
การตรวจเงิ นแผ่นดิ น ในการใช้ไปเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนา ปรับปรุ งการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์

ภายในองค์กร และเสริ มสร้างความผูกพัน ความจงรั กภักดี ของบุคลากรที่ มี ต่อสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีค วามสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุ คลากรสานักงานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน (ส่วนกลาง)
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
3. เพื่อ ศึ กษาแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรั บปรุ งระบบการจัดการทรั พยากรมนุ ษ ย์ภายใน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันต่ อองค์ กร
Hewitt Associates (2008 อ้างถึงใน จริ ยา ตั้งสถาเจริ ญพร, 2559, หน้า 7) เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาชั้นนาของ
โลกได้ทาการศึกษาและสารวจเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรของพนักงานจากองค์กรทัว่ โลก
มากกว่า 1,500 องค์กร ได้สรุ ปคุณลักษณะของพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1. พนั ก งานที่ มี ค วามผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รจะเป็ นผู ้ที่ มี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร และจะพู ด ถึ ง องค์ ก ร
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และลูกค้าในทางที่ดีอยูเ่ สมอ
2. พนักงานที่ มีความผูกพันต่อองค์กรจะพยายามรักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิ กขององค์กรไว้ แม้ใน
บางครั้งจะอยูใ่ นช่วงเวลาที่ยากลาบากหรื อได้รับข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่าจากองค์กรอื่น
3. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะทุ่มเทความรู ้ความสามารถ ทุ่มเทเวลาในการทางานอย่างเต็มที่
พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง รวมไปถึงพยายามแสวงหาวิธีการใหม่ๆในการทางานเพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้ าหมาย
ทฤษฎีสองปั จจัย (Two factors theory) ของ Herzberg (อ้างถึงใน ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม, 2560, หน้า
15-17) เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจที่ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ 2 เรื่ องใหญ่ๆคือ ปั จจัยจูงใจที่เป็ นตัวกระตุน้ ใน
การทางาน และปั จจัยจูงใจที่รักษาสุ ขลักษณะจิตหรื อปั จจัยจูงใจที่บารุ งรักษาจิตใจ ซึ่ ง Herzberg ได้ทาการศึกษา
ปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจของคนในองค์กร ดังต่อไปนี้

1. ปั จจัยจูงใจที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการทางาน (motivation factors) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความ
พึงพอใจในการทางาน ซึ่งเป็ นปั จจัยภายใน เป็ นกลุ่มปั จจัยที่มีสภาพเป็ นตัวกระตุน้ จูงใจและทาให้เกิดความพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน แต่หากไม่ได้จดั ให้มีข้ ึน ก็มิได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจในการทางาน ปั จจัยกลุ่มนี้ สามารถใช้
เป็ นตัวกระตุน้ จูงใจผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งประกอบด้วย ลักษณะงานที่ ปฏิบตั ิ ความสาเร็ จในการทางาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และโอกาสในการเจริ ญเติบโต
2. ปั จจัยค้ าจุนบารุ งรักษาจิตใจ (maintenance factors) หรื อ ปั จจัยค้ าจุนรักษาสุ ขลักษณะจิต เป็ นปั จจัยที่
มีอิทธิ พลในการสร้ างความไม่พึงพอใจในการทางาน จึ งจาเป็ นต้องมีข้ ึ นเพื่อเป็ นสิ่ งจรรโลงใจ หรื อส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานให้คงความพอใจเป็ นปกติอยูต่ ลอดไป ปั จจัยบารุ งรักษาเป็ นปั จจัยที่ มีผลในทางป้ องกัน
เป็ นส่วนใหญ่ ไม่สามารถจูงใจได้ คือ ช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆได้ แต่มิสามารถสร้างความพอใจได้ ปั จจัย ใน
กลุ่มนี้ ประกอบด้วย นโยบายและการบริ หารขององค์กร ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพื่อนร่ วมงาน ความมัน่ คงในงาน สวัสดิการ สภาพการทางาน และความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
Balain and Sparrow (2009 อ้างถึงใน เลิศชัย สุ ธรรมานนท์, 2560, หน้า 176) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัย
สร้ างความผูกพัน ซึ่ งประกอบด้วย งานที่ มีคุณค่าและท้าทาย ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หัวหน้า รางวัลและความชื่ นชม ความยุติธรรม และผลการดาเนิ นงานที่ส่งผลดี ต่อสังคม อันจะส่ งผลต่อความพึง
พอใจงาน ความยึดมัน่ ต่อข้อตกลงกับองค์กร และการแสดงออกในฐานะสมาชิกที่ดีขององค์กร
Mowday, Porter, and Steers (1982, pp. 29-31 อ้างถึงบุษกร ทรมีฤทธิ์ , 2559, หน้า 53-55) ชี้ให้เห็นว่า
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาปฏิ บตั ิ งาน เพศ สถานภาพสมรส การศึ กษา และความ
ต้องการความเจริ ญก้าวหน้า
2. ลักษณะงานได้แก่ ความหลากหลายของงาน, ความมีอิสระในการปฏิบตั ิงาน, งานที่มีลกั ษณะท้าทาย,
งานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
3. ลักษณะขององค์กร ได้แก่ การกระจายอานาจในองค์กร การมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าขององค์กร และขนาด
ขององค์กร
4. ประสบการณ์จากการทางาน ซึ่ งจะมีผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความคาดหวังที่ จะได้รับการตอบสนองของ
องค์กร มีความรู ้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ งึ พาได้ และตนเองมีความสาคัญต่อองค์กร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรม
ชลประทาน (สามเสน) ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของกรมชลประทาน (สามเสน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายด้านพบว่า อันดับแรกคื อด้าน
สัมพันธภาพ รองลงมาคือด้านความสาเร็ จและการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ
ด้านนโยบายและการบริ หารของหน่ วยงาน ด้านความมัน่ คงและโอกาสเรี ยนรู ้ความก้าวหน้าในงาน และอันดับ
สุดท้ายคือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการตามลาดับ

ทวิศ อุศมา (2560) ศึ กษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู
จังหวัดสตูล ผลการวิจยั พบว่า 1) ในภาพรวมพนักงานระบุถึงระดับความเป็ นจริ งของลักษณะงานอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุ ด และเมื่ อแยกรายด้า น พบว่า ปั จ จัยเกี่ ย วกับลักษณะงานสู ง ที่ สุ ด คื อ ผลย้อนกลับ ของงาน รองลงมาคื อ
ความสาคัญของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความมีอิสระในการทางาน และความหลากหลายของทักษะ 2) ใน
ภาพรวมพนักงานระบุถึงระดับความเป็ นจริ งของความผูกพันต่อองค์การอยูใ่ นระดับมากที่สุด และความผูกพันต่อ
องค์การสู งที่ สุดคือ ความเชื่ อมัน่ และการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ รองลงมาคือ ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ และความเต็มอกเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ
ลลิตา จันทร์ งาน (2560) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิ น สานักงาน
ใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับ
มาก โดยตัวแปรด้านความปรารถนาที่จะอยูใ่ นองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สาหรับการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัย
ที่ ส่ งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์การ พบว่าทุ กปั จจัย ได้แก่ ความคาดหวังที่ จะก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน การ
พัฒนาการทางาน ทัศนคติ ที่มีต่อเพื่อนร่ วมงาน ภาวะผูน้ า และค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์กรในภาพรวม โดยปั จจัยด้านภาวะผูน้ า ด้านทัศนคติที่มีต่อเพื่อนร่ วมงาน ด้านการพัฒนาการทางาน และด้าน
ค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยด้านความคาดหวังที่ จะก้าวหน้าในหน้าที่ การ
งานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
วธู สวนานนท์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทางานและความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ ง ผลการศึ กษา พบว่า คะแนนลักษณะงานอยู่ในระดับสู ง
คะแนนคุณภาพชี วิตอยูใ่ นระดับปานกลาง และคะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยูใ่ นระดับสู ง ผลการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั พบว่า ลักษณะงานและคุณภาพชีวติ ในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์การ
สายนที ดาดิบ (2558) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร วิทยาลัยการ
อาชี พฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานมี ผลต่อความผูกพันองค์การโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ความท้าทายของงาน ความหลากหลายของ
งาน และความมี อิสระในการปฏิ บัติงาน สาหรับผลการศึ กษาความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง มีความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ด้าน
ความรู ้สึก และด้านการคงอยูก่ บั องค์การ
อิงอร ตั้นพันธ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันของพนักงานระดับหัวหน้างานต่อองค์การของบริ ษทั ในนิ คม
อุตสาหกรรมบางชัน ผลการศึ กษาพบว่า มีความคิดเห็นต่อปั จจัยในองค์กร แบ่งเป็ นด้านสมาชิ กและผูเ้ กี่ยวข้องกับ
องค์กร ด้านรู ปแบบในการทางาน ด้านคุณภาพชี วิต ด้านการปฏิ บัติงานขององค์กร อยู่ในระดับมาก สาหรับด้าน
โอกาสความก้าวหน้าการทางาน และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง และความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหน้างานต่อองค์กร แบ่งเป็ นด้านพฤติกรรมการคานึ งถึงผูอ้ ื่น ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ด้านพฤติกรรมการปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบ และข้อกาหนดขององค์กร ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในองค์กร และ

ด้านพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น อยูใ่ นระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายในองค์กรกับความผูกพันของ
พนักงานระดับหัวหน้างานต่อองค์กรพบว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
เก็บข้อมูล และทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Analysis) ประชากรการวิจัย ได้แก่ บุ คลากร
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น (ส่ วนกลาง) ซึ่ งมีจานวน 1,833 คน เมื่อใช้สูตรการคานวณของยามาเน่ (1973) ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 329 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ หรื อตาม
สะดวก (Accidental or Convenience Sampling)
แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 5 ส่ ว น คื อ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อ มู ลส่ วนบุ คคล ส่ ว นที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านลักษณะงาน ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร และส่ วนที่ 5 ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ โดยที่ ก่อนนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) จากนั้น จึงหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อ
คาถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (1977) พบว่า คาถาม
แต่ละข้อ มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ซึ่ งแสดงว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั เมื่อปรับปรุ งแก้ไข
แบบสอบถามแล้วได้นาไปทดสอบ (Try Out) กับบุคคลที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน จากนั้น
นาแบบสอบถามดังกล่าว มาคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยวิธีของ
Cronbach ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.915
การวิเคราะห์ ข ้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถาม ผูว้ ิจัยจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยวิธีทางสถิ ติ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ในการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั

ผลการวิจัย
ข้ อมูลปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
จากการสุ่ มตัวอย่าง พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุต่ากว่า 31 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 15,000 – 25,000 บาท ตาแหน่งจะอยูใ่ นระดับ
ปฏิบตั ิการ อายุงาน 1-5 ปี
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่ วนกลาง)
ผลจากงานวิจยั ครั้งนี้ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน จะ
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน (ส่ วนกลาง) อันดับแรก คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (Mean = 4.10, S.D.= 0.727) จากนั้น คือ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (Mean = 3.82, S.D.= 0.897) ด้านความสาคัญของงานต่อองค์กร (Mean = 3.80,

S.D.= 0.693) ด้านโอกาสเติบโตในสายงาน (Mean = 3.75, S.D.= 0.854) ตามลาดับ และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้าน
ความท้าทายของงาน (Mean = 3.66, S.D.= 0.737) ทั้งนี้ พอสรุ ปเป็ นแต่ละด้านได้ ดังนี้
ด้ านความท้ าทายของงาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรกคือ ลักษณะ
งานที่ สามารถดึ งศักยภาพในตัวท่าน ให้ท่านได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ รองลงมาคือ ลักษณะงานที่ ท่านได้
ปฏิ บตั ิหากต้องอาศัยทักษะและความชานาญในหลายๆด้าน และอันดับสุ ดท้ายคือ ลักษณะงานที่ มีความท้าทาย
ความสามารถ และน่าสนใจ
ด้ านความสาคัญของงานต่ อองค์ กร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรกคือ
ลักษณะงานที่ ได้รับมอบหมายเป็ นงานที่ องค์กรให้ความสาคัญ รองลงมาคื อ ลักษณะงานที่ ได้รับมอบหมายมี
ความสาคัญต่องานของส่วนรวม อันดับสุดท้ายคือ ผลของงานที่ท่านปฏิบตั ิมีผลกระทบต่อองค์กร
ด้ านโอกาสเติบโตในสายงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรกคือ การ
ได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อท่านมีคุณสมบัติและประสบการณ์เพียงพอ รองลงมา
คือ ตาแหน่ งที่ ท่านทางานอยู่มีโอกาสก้าวหน้าและเลื่อนขั้นไปตาแหน่ งที่ สูงขึ้น อันดับสุ ดท้ายคือ โอกาสในการ
ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และความชานาญ
ด้ านความสัมพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชา พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรก
คือ ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาแนะนาเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อปรับปรุ งแก้ไข รองลงมาคือ ผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาส
ให้ท่านสามารถปรึ กษาเรื่ องงานได้ตลอดเวลา อันดับสุ ดท้ายคือ ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่าง
เสมอภาค
ด้ านความสั มพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับแรก
คือ ความสัมพันธ์อนั ดี กับเพื่อนร่ วมงาน รองลงมาคือ ความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน อันดับ
สุดท้ายคือ เพื่อนร่ วมงานยอมรับในความสามารถ และความคิดของท่าน
ความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่ วนกลาง)
ด้ านการกล่ าวถึงองค์ กรในทางบวก (say) พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อันดับ
แรกคือ ท่านภูมิใจที่จะบอกบุคคลอื่นว่าท่านทางานที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รองลงมาคือ ท่านจะชี้แจงและ
แก้ไข หากบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรของท่านในทางเสี ยหาย อันดับสุ ดท้ายคือ ท่านจะแนะนาเพื่อนที่กาลังหางาน
สมัครเข้าทางานที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้ านการดารงอยู่ (stay) พบว่า โดยภาพรวมส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ในข้อหากท่าน
คิดจะลาออกจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่านจะต้องใช้เวลาตัดสิ นใจเป็ นอย่างมาก อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนข้อ
ท่านไม่เคยคิดจะลาออกไปทางานกับองค์กรอื่น อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ านความทุ่มเทเพื่อองค์ กร (strive) พบว่า โดยภาพรวมส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
อันดับแรกคื อ เมื่ อท่ านได้รับมอบหมายงาน ท่ านจะใช้ความพยายามอย่างสุ ดความสามารถกับงานนั้นทุ กครั้ ง
รองลงมาคือ ท่านตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่เกี่ยวพันกับเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร อันดับสุ ดท้าย
คือ ท่านพอใจที่จะทางานล่วงเวลา แม้วา่ ค่าตอบแทนไม่คุม้ เหนื่อย

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานมี ความสัมพันธ์ กับ ความผูกพันต่อองค์กรของบุ คลากร
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
สมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย
จากการทาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
(ส่วนกลาง) ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้ านลักษณะงาน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ด้านลักษณะงานอยูใ่ นระดับมาก อันประกอบด้วย 1) ความ
ท้าทายของงาน 2) ความสาคัญของงานต่อองค์กร และ 3) โอกาสเติบโตในสายงาน ขณะเดี ยวกัน ปั จจัยดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่าผลการวิจยั นี้ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั แนวคิด
และทฤษฎีต่างๆดังนี้
ด้ านความท้ าทายของงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของทวิศ อุศมา (2560) ศึ กษาเรื่ อง ความผูกพันต่ อ
องค์การของพนักงาน บริ ษทั ทวีฟาร์ ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะงานที่ มีความ
หลากหลายของทักษะงาน ซึ่ งหมายถึงงานงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถหลายด้าน เป็ นงานที่ ทา้ ทาย โดยผล
การศึกษาพบว่ามีความผูกพันต่อองค์กรในทิศทางเดียวกันอยูใ่ นระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของสายนที
ดาดิบ (2558) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านลักษณะงานมีผลต่อความผูกพันองค์การ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ซึ่งปั จจัยย่อยด้านความท้าทายของงานและความหลากหลายของงานก็มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความสาคัญของงานต่ อองค์ กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของทวิศ อุศมา (2560) ศึกษาเรื่ อง ความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั ทวีฟาร์ม จากัด อาเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ผลการวิจยั พบว่า ในด้านความสาคัญของ
งาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวธู สวนานนท์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน คุณภาพชีวติ ในการทางานและความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์การรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ ง ที่ผลการวิจยั พบว่า จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนลักษณะงานใน
ด้านความสาคัญของงานในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
ด้ านโอกาสเติบโตในสายงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของอิงอร ตั้นพันธ์ (2558) ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันของ
พนัก งานระดับหั ว หน้า งานต่ อองค์ก ารของบริ ษ ัทในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางชัน ที่ ผลการวิ จัยพบว่า โอกาส
ความก้าวหน้าในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงานระดับหัวหน้างานต่อองค์การ อีกทั้ง ยัง
พบว่าผลการวิจยั นี้ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรชลประทาน (สามเสน) ที่ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านความมัน่ คงและโอกาสเรี ยนรู ้ความก้าวหน้าในงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิจยั ดังกล่าวแล้ว พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ Mowday, Porter, and Steers
(1982) ที่ ได้เสนอว่าลักษณะงานเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดความผูกพันองค์กร นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg ที่ได้อธิบายไว้วา่ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิที่มีความน่าสนใจ รวมถึงเป็ นงานที่มีความท้า
ทาย และโอกาสในการเจริ ญเติบโต เป็ นหนึ่งในปั จจัยจูงใจที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการทางาน
ปัจจัยด้ านความสั มพันธ์ กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่ วนกลาง) ด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในทิ ศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
ด้ านความสั มพันธ์ กับผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ศึ กษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) ที่ผลการวิจยั พบว่า บุคลากร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านสัมพันธภาพ ที่หมายความรวมถึง ในด้านการ
บังคับบัญชา การได้รั บความเสมอภาคต่ อบุ คลากรภายในองค์กร ผูบ้ ังคับบัญชายอมรั บฟั งความคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะของบุคลากร ซึ่งโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความสั มพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ศึ กษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน (สามเสน) ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านสัมพันธภาพ ที่นอกเหนื อด้านการบังคับบัญชา
แล้วยังหมายความรวมถึงความรู ้สึกในด้านการได้รับความร่ วมมือ ช่วยเหลือ การสนับสนุนการทางานเป็ นทีมที่ มี
การแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนร่ วมงาน ซึ่งโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนั้นในภาพรวมของผลกาศึ กษาในด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนรวมงานยัง
สอดคล้องกับทฤษฎี ลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (1970) ที่ได้กล่าวถึงความต้องการของมนุ ษย์ ว่ามีความ
ต้องการเป็ นลาดับขั้น เมื่ อมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐานแล้ว ก็จะต้องการในลาดับที่ สูงขึ้ น ซึ่ งความ
ต้องการทางสังคม ต้องการความรักความใส่ใจจากผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น เพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ก็เป็ นหนึ่ งในลาดับ
ขั้นความต้องการของ Maslow รวมถึง สอดคล้องกับทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg ที่กล่าวไว้วา่ ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน เป็ นปั จจัยที่ สาคัญอย่างหนึ่ งในการทางาน โดยเป็ นปั จจัยค้ าจุ น
บารุ งรักษาจิตใจ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ช่วยป้ องกันความไม่พึงพอใจในการทางาน รวมถึงในด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถื อจากบุ คคลซึ่ งปฏิ บัติงานด้วยกับตน อันได้แก่ ผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ก็เป็ นหนึ่ งในปั จจัยจู งใจที่ เป็ น
ตัวกระตุน้ ในการทางาน (motivation factors) ที่เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน (ส่ วนกลาง) ซึ่งแบ่งออกเป็ น ด้าน
การกล่าวถึงองค์กรในทางบวก ด้านการดารงอยู่ และด้านความทุ่มเทเพื่อองค์กร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดด้านความ
ผูกพันต่อองค์กรมาจากแนวคิดของ Hewitt Associates (2008) ที่ สรุ ปคุณลักษณะของบุคลากรที่ มีความผูกพันต่อ
องค์กรออกเป็ น 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรใน
ระดับมากในทุกด้าน ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีความมัน่ คง
มีความโปร่ งใส ทาให้บุคลากรมีความภูมิใจในการกล่าวถึงองค์กรในทางบวก มีความต้องการในการดารงอยู่กบั
องค์กร และทุ่มเทเพื่อองค์กร โดยที่ งานวิจยั นี้ ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้

ด้ า นการกล่ า วถึ ง องค์ ก รในทางบวก สอดคล้อ งกับงานวิ จัย ของวธู สวนานนท์ (2560) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์การรัฐวิสาหกิจ
แห่งหนึ่ง ที่ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การด้านการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดีอยูน่ ะดับสูง
ด้ านการดารงอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของลลิ ตา จัทร์ งาน (2559) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุ คคล ที่ ผลการวิจัยพบว่า ผลความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานออมสิ น สานักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมากใน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความปรารถนาที่จะอยูใ่ นองค์การ ด้านการมาทางาน ด้านการรักษาพนักงานไว้ในองค์การ และ
ด้านการมีอิสระในการทางาน อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของวธู สวนานนท์ (2560) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์การรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ ง ที่
ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การด้านความปรารถนาที่จะอยูก่ บั องค์การในระดับสูง
ด้ านความทุ่มเทเพื่อองค์ กร สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของวธู สวนานนท์ (2560) ศึ กษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทางานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์การรัฐวิสาหกิจ
แห่งหนึ่ง ที่ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ
และช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อความสาเร็ จขององค์การในระดับสูง

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุ งระบบ
การจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้ านลักษณะงาน
1. ควรมีการสื่ อสารให้บุคลากรในสังกัด ทราบถึงวัตถุประสงค์หรื อเป้ าประสงค์ของงานที่แต่ละรายที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ เป็ นระยะ และทาให้บุคลากรทราบถึงความสาคัญของงานที่ได้ปฏิบตั ิวา่ อยูส่ ่ วนไหนใน
กระบวนการในการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร และงานที่ ได้ปฏิ บัติมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรบ้าง เพื่อให้
บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญในหน้าที่งานที่ตนปฏิบตั ิ รวมถึง การปฏิบตั ิตนในอาชีพดังกล่าวตลอดจน ได้ทราบ
ถึงโอกาสความเจริ ญก้าวหน้าในสายงานของตน
2. เพื่อให้บุคลากรได้มีความผูกพันกับองค์กรอย่างยั้งยืน จึงควรให้บุคลากรได้ส่วนร่ วมในพัฒนาองค์กร
โดยการ เปิ ดช่ องทางบุ คลากรให้ได้มีส่วนเสนอแนะในการดาเนิ นงาน มี การประชุ มสัมมนา ระดมสมองของ
บุคลากรทุ กระดับชั้นในองค์กร เป็ นครั้ งคราว และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนในการเสนอความ
คิดเห็นในการปรับปรุ งงานและกระบวนการทางานที่ตนได้ปฏิบตั ิให้ดีข้ ึน เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากร ควรมีการส่ งบุคลากรไปศึ กษา
อบรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในหัวข้อที่ เกี่ ยวกับงานที่ ตนได้ปฏิ บตั ิ เพื่อให้บุคลากรได้พฒ
ั นาความรู ้
โดยเฉพาะ ความรู ้ดา้ น นวัตกรรมใหม่ๆตลอดจน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรได้รู้ทนั
การเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถสื่ อสารกับนานาชาติได้ ทั้งนี้ จะได้นาความรู ้ดงั กล่าวที่ได้เรี ยนรู ้มาใช้ในการ
ทางาน ซึ่งเป็ นการพัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกปั จจุบนั ทาให้บุคลากรทราบถึงการที่องค์กร

ให้ความสาคัญกับงานที่มอบหมายให้ โดยมีการพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้
บรรลุเป้ าหมายได้
ปัจจัยด้ านความสัมพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน
1. จัดให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ เข้ารับการอบรมในหลักสู ตร “ภาวะผูน้ า และหลักการบริ หารอย่าง
มืออาชีพ” โดยจ้างวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จากภายนอกและ/หรื อภายในองค์กรมาให้ความรู ้ และ
แบ่งปั นประสบการณ์ให้กับผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อให้ผูบ้ งั คับบัญชามี ทกั ษะการเป็ นหัวหน้างาน และภาวะผูน้ าที่ ดี
สามารถใช้หลักการบริ หาร และการจัดการได้อย่างมืออาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเข้าใจจิตวิทยาใน
การบริ หารเป็ นอย่างดี รู ้จกั วิธีการใช้คาพูดและทักษะการสื่ อสารเป็ นทีม การให้แรงบันดาลใจ และสร้างความไว้ใจ
ให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. จัดการประชุมย่อยของแต่ละสานักในทุก ๆไตรมาส สาหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการทางานระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมถึงแบ่งปั นข้อมูล และบอกเล่าถึงปั ญหาและอุปสรรค
ที่พบเจอในการทางาน เพื่อเป็ นการสื่ อสารข้อมูล ถ่ายทอดความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ร่ วมกันแก้ปัญหา และหาแนวทาง
ในการดาเนินงานต่อไป จะได้เข้าใจตรงกัน ตลอดจนก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูร้ ่ วมงาน โดยการจัดสันทนาการนอกสถานที่ ใน
บางโอกาสที่อานวย ซึ่งเป็ นการส่งเสริ มบรรยากาศในการทางานให้ดีข้ ึน เช่น งานกีฬาสี งานสัมมนาร่ วมกันภายใน
หน่วยงาน เป็ นต้น

ข้ อจากัดในงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคต
ข้ อจากัดในงานวิจยั ครั้งนี้
เนื่องจากมีระยะเวลาในการจัดทาค่อนข้างกระชั้นชิด ผูว้ ิจยั จึงจาเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
การแจกแบบสอบถามให้กบั ผูต้ อบโดยตรง กับอีกส่ วนหนึ่ งมาแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่ งการทาผ่านทางออนไลน์
ดังกล่าว ทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถามบางส่ วนไม่กระจ่างในข้อคาถาม และไม่สามารถสอบถามข้อสงสัยกับผูว้ ิจยั ได้
จึงทาให้ขอ้ มูลบางส่วนดังกล่าว ที่นามาทาการวิเคราะห์ อาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ งได้บา้ ง แต่ขอ้ มูลที่วา่
คงมีจานวนไม่มากนักที่เบี่ยงเบนไปบ้าง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทางานวิจยั ในอนาคต
1. ควรมี การศึ กษาตัวแปรอื่นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรมาใช้ในการวิจัยครั้ งต่อไป อาทิ
ค่าตอบแทน ประสบการณ์จากการทางาน เป็ นต้น
2. อาจทาการศึกษาในส่ วนของการวิจยั เชิ งคุณภาพ (qualitative research) เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกและละเอียดมากยิง่ ขึ้น
3. อาจใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากรตามส่ วนงาน แล้วสุ่ ม
อย่างง่าย เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของกลุ่มประชากร ทาให้ได้ขอ้ มูลปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ขององค์กรจากบุคลากรที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
4. อาจขยายผลศึกษาบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาของอาจารย์ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกี ยรติ อาจารย์ที่
ปรึ กษา และอาจารย์ ดร.ตรัยคุณ รอตเกษม ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจน
เสี ยเวลาตรวจสอบและแนะนาให้ปรับปรุ ง จนกระทัง่ การค้นคว้าอิสระสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส ผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร. ประไพทิ พย์ ลือพงษ์
และอาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ ที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณบุคลากรสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่ วนกลาง) ที่ให้ความเอื้อเฟื้ อข้อมูล
และสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อนามาศึกษาในครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ดา มารดา และขอบคุ ณน้องสาว รวมถึ งเพื่อนๆทุ กคนที่ ให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจเสมอมา
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